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Szabolcs Mária megfogalmazá-
sa szerint a projekt alapvető 
célja új szervezési-működési 
kultúra széles körű elterjeszté-
se a polgármesteri hivatalban, 
és a szakértői tanácsadók köz-
reműködése után megerősödik 
az eredményességi szemlélet. 
A Controll Holding Zrt. mun-
katársai nyújtanak segítséget 
abban, hogy a jövőben milyen 
szervezeti felépítésben, milyen 
folyamatszabályozásban és 
milyen minőségirányítási rend-
szerben dolgozzanak a polgár-
mesteri hivatal munkatársai.

– Követelményként fogalmaz-
tuk meg a hivatalban zajló munka 
átláthatóságának a biztosítását, 
az ügyfelek esélyegyenlőségi fel-
tételeinek a megteremtését, vala-
mint az állampolgárok és a hivatal 
alkalmazottai számára is egyaránt 
fontos jogbiztonság megteremté-
sét – közölte a jegyző.

Szabolcs Mária elmondása sze-
rint a komplex szervezetfejlesztési 
projekt révén minden valószínű-
ség szerint javul a döntési folyama-
tok megalapozottsága, megvalósul 
az átlátható információáramlás, 
amely biztosítja a döntési folya-
mat szereplőinek tájékozottságát, 
érthetővé és gyorsabbá válik a 
partnerek tájékoztatása.

– Az egységes szabályozás meg-
könnyíti az ügyfelekkel való kap-
csolattartást, és hozzájárul majd 
a szociális problémákkal jelent-
kező állampolgárok gondjainak 
az érdemi megoldásához, a segé-
lyezés során felmerülő teendők 
sikeres kezeléséhez. Ha minden 
esetben tudjuk, mit kell kérdez-
ni és hogyan kell eljárni, akkor 

a legoptimálisabb és leggyorsabb 
válaszokat tudjuk adni – mondta 
Szabolcs Mária.

A jegyző ismertetése szerint 
a projekt összköltsége 50 millió 
forint, amelyből 45 millió forint a 
támogatási összeg, az önkormány-
zatnak ötmillió forint önrészt kel-
lett hozzátenni. 

– Tisztában vagyunk munkánk 
minden részletével, de egy külső 
szemlélő elfogulatlanul tekintheti 
át az itt zajló munkát. A Controll 
Holding Zrt. közbeszerzési pályá-
zaton nyerte el a megbízást, és 
a referenciák alapján elvárjuk, 
hogy a szervezetátalakítással és 
szervezetépítéssel foglalkozó 
gazdasági társaság munkatársai 
szakszerűen állapítsák meg az 
ügyintézésben tapasztalt pozití-
vumokat és negatívumokat – tette 
hozzá a jegyző.

Szabolcs Mária jelezte, hogy 
megvalósul a civil szervezetek, 
valamint az egyházak minél telje-
sebb körű bevonása a folyamatok-
ba – a döntéshozataltól a megva-
lósításig –, ugyanakkor növekedni 
fog a hivatal szakmai munkájának 
a minősége az informatikai támo-
gatások alkalmazásával. 

– Egészen apró dolgok is befo-
lyásolják munkánk eredményessé-
gét, és az átvilágítás során választ 
kaphatunk arra, megfelelőek-e az 
irodahelyiségek, mennyire opti-
mális az információk áramlása, 
hogyan lehet egy csoportba szer-
vezni azokat, akik a munkafolya-
matban szorosan kapcsolódnak 
egymáshoz – közölte Szabolcs 
Mária. 

A jegyző elmondta, hogy a 
városvezetés reményei szerint 

javulhat a gazdasági feltételek 
elemzésének és a kockázatok érté-
kelésének képessége, erősödik a 
távlati gondolkodás, és a stratégiai 
szemlélet beépülhet a meghatáro-
zó döntési folyamatokba. 

– Javul az önkormányzat által 
nyújtott közszolgáltatások minő-
sége azáltal, hogy jó gazdaként 
felügyeli az intézményeit, végső 
soron pedig átalakul és színesedik 
a szervezeti kultúra, ami biztosítja 
a fejlesztések fenntarthatóságát 
– tette hozzá a jegyző.

Szabolcs Mária elmondta, 
figyelembe kell venni az érdi sajá-
tosságokat, amelyek az ország 
többi településéhez képest más-
más megoldást igényelnek. 
Megemlítette, hogy az orszá-
gos átlaghoz viszonyítva Érden 
viszonylag jó vagyoni helyzetű 
emberek élnek, de ez nem jelen-
ti azt, hogy mindenki meg van 
elégedve sorsával, és jól él. Érdi 
jellegzetességnek tekinthető az itt 
élők kora is, Érden sokkal fia-
talabb a lakosság, mint az átlag 
magyar lakosság, több a gyermek 
is, tehát a munka megszervezésé-
nél figyelembe kell venni a gyer-
mekek óvodai és bölcsődei elhe-
lyezését, a különböző elhelyezési 
lehetőségeket, hiszen most már 
számolni kell a családi napközi 
otthonokkal és a magánóvodákkal 
is, ahová szükség esetén irányíta-
ni lehet a szülőket.

– A szociális ágazatban nagyon 
fontos a civil szervezetekkel való 
kapcsolattartás, elég csak a fel-
adatellátási szerződések megkö-
tésére gondolni, ezért szükséges 
áttekinteni, hogy jól vagy rosszul 
műkődnek ezek a kapcsolatok. 

A minősítés által megszerzett 
színvonalat meg kell tartani, mert 
az biztonságot jelent az ügyfe-
lekkel és a civil szervezetekkel 
való kapcsolattartásban. A belső 
auditálásra félévenként kerül sor, 
a külső auditálásra pedig évente 
– közölte a jegyző.

Szabolcs Mária szerint gyenge 
pont a jelenlegi rendszerben az 
építéshatóság munkája, és ezzel 
szembesülnek naponta az érde-
kelt állampolgárok, hiszen az 
építéshatóság emberei a lakosság 
szeme látára végzik munkájukat. 
Arra kell törekedni, hogy min-
denki számára biztosítva legyen 
az esélyegyenlőség, és minden 
állampolgár ügyét egyforma mér-
cével kell elbírálni.

Informatívabbá kell tenni a 
hivatal honlapját is, mert sokan 
onnan tájékozódnak a legújabb 
rendeletekről, intézkedésekről és 
új információkról, amelyek meg-
határozzák mindennapjaikat.

– A komplex szervezetfejlesz-
tési projekt megvalósítása után 
nem csökken a hivatalban dolgo-
zó alkalmazottak száma, mert a 
feladatok egyre sokasodnak, és 
egyre több feladattal kell megbir-
kózniuk az alkalmazottaknak. 
Rohamosan fejlődik a város, kez-
dődik a csatornaépítési beruhá-
zás, zajlik az óvódaépítés, újabb 
potenciális nagyberuházók szán-
dékoznak megtelepedni a város 
körzetében, nekünk pedig pontos 
információkat kell szolgáltatnunk 
a városi döntéshozók számára, 
hogy okosan, mindenki megelé-
gedésére tárgyaljanak – közölte 
Szabolcs Mária.

 Papp János

Ez volt az első, a – most már 
tudjuk, hogy – mérceként szol-
gáló, az irányadó, a mintamon-
dás. Az ötvenhatos forradalom 
leverésében segédkező, kar-
hatalmistából lett miniszterel-
nök mondta a Parlamentben 
a múltját felhánytorgatóknak. 
Természetesen nem az a baj, 
hogy mondta, hanem hogy 
mondhatta, és igaza volt. 
Na és? – kérdezte, és ott állt 
mögötte a szilárd parlamen-
ti többség, tehát mondhatta. 
Aztán volt más kormányfő 
is, olyan, aki a Kossuth téren 
gyülekező elégedetlenekre 
mondta ki: hadd gyülekezze-
nek, szónokoljanak, mérge-
lődjenek, majd megunják. Ha 
ott vannak, majd elmennek 
– vélekedett, és úgy is lett. 
Elmentek. De hallhattunk 
ilyesmit mostanában is. Aki 
sokallja az ingatlanadót, adja 
el a lakását. Menjen kiseb-
be, válasszon szerényebbet, 
szoba-konyhát, kéredzked-
jen be ismerőse víkendházá-
ba, vagy menjen, ahova akar. 
Igen: el lehet menni – mondta 
a kormányfő. És a minta ter-
jed, mint a ragály. Elegendő 
volt a nyegle fiatalembertől 
egy odavetett szóvivői mondat 
a repülőtéri sztrájkolóknak, 
miszerint örüljenek és legye-
nek elégedettek testnyílásaik 
rendeltetésszerű működésé-
vel – ezt kicsit másképpen, 
amúgy őszödiesen mondta 
–, és csakhamar meg is hívták 
kormányzati munkatársnak. 
Felismerték, hogy oda való, 
hiszen az ottani nyelvjárást 
beszéli, így aztán most már 
ott szóvivő.

Mielőtt bárki félreértené: 
nem a hatalmi arroganciáról 
van itt szó – a viselkedésmód, a 
kifejezéskészlet többé-kevésbé 
mindenkinek otthonról hozott 
sajátja –, hanem ami mögöt-
te van. Mert az a mögöttes 
ettől még lehetne szakszerű 
is, hasznos is, célravezető is, 
csakhogy nem az. Egymásnak 
ellentmondó, egymás ellen 
ható intézkedések születnek, 

majd vonódnak vissza, esetleg 
átszabva kerülnek ismét elő. 
Adószakértői tanfolyamok 
első óráiban tanítják például, 
hogy adózást és szociálpoliti-
kát enyhén szólva is butaság 
összevegyíteni – nálunk két-
százalékos forgalmiadó-csök-
kenést kapnak a kenyérfélék, 
merthogy a szegények azt 
eszik. Magában, mert a hús, 
sőt a zsír és a töpörtyű – ha 
már szegényekről beszélünk 
– nem tartozik ebbe a szeré-
nyen, de kedvezményes körbe. 
Igaz, kenyeret eszik a gazdag 
turista, meg a milliomos is. Az 
is igaz, hogy mivel tejtermék 
– tehát „szegényeknek való” 
–, kisebb áfájú a hat-nyolcezer 
forintos francia sajt is. Ésszerű 
ez így? Más példa: minden 
korábbinál nagyobb munka-
nélküliség idején emelkedik 
a nyugdíjkorhatár és előbb 
kényszerülnek visszamenni 
dolgozni a kismamák, tehát 
majd még többen keresnek 
és még többen nem találnak 
munkát. Végiggondolta ezt 
valaki? Vagyonadó sújtja majd 
a villákat, a drága autókat, 
meg a – bizony! – jachtokat 
is. De aki eddig nem árulta el, 
honnan, miből van a százmil-
liós villája, a negyvenmilliós 
kocsija, a külföldön horgony-
zó jachtja, most majd rohan 
jelentkezni, hogy adózni sze-
retne? Arról nem is szólva, 
hogy a vagyon lehet régiség, 
műtárgy, bármi – és bármiről 
bármire átváltható.

Persze lehet, hogy mind-
ez többeknek rokonszenves. 
Tetszhet a vagány, az egyszerű 
nép hangját utánzó szóhasz-
nálat, népszerű lehet a szóla-
mokból hellyel-közzel kiérez-
hető „gazdagellenes” hangu-
latkeltés is. Hogy mennyire – 
az hamarosan kiderül. Június 
hetedikén.

A szerkesztõ jegyzete

Na és?

Takarék, takarékosan, takarékos-
kodni, takarékbetétkönyv – mor-
zsolgatom magamban a szavakat. 
Takarékoskodni, a mai világban? 
– hallom a kérdést többfelől is. 
Csak annak, aki most veszi kezé-
be lapunkat először, igen, annak 
mondom, hogy több tucat írá-
som szólt a takarékoskodásról az 
elmúlt években, ezen az oldalon. 
Leírtam itt többször: a takarékos-
kodást, a takarékos életmódot – 
bármilyen jól is menjen a sorunk 
– gyermekkorban kell elkezdeni. 

Néhány nappal ezelőtt a rádió 
reggeli adásában örömmel hall-
gattam egy beszélgetést. A rádió 
riportere valamelyik pénzügyi 
hatalmassággal tárgyalt e témá-
ban. Kiderült ugyanis, a mi gyer-
mekeink közül sokan nem her-
dálják el zsebpénzüket, hanem 
annak egy részét vagy az egészet 
megtakarítva, bankszámlára utal-
ják át. Igen, ne csodálkozzanak, 
a bankszámlára, amit korábban 
nyitottak. Sajnálom, hogy nem 
jegyeztem meg a pénzügyi hatal-
masság nevét, de ő mondta a hite-
les adatok alapján, hogy a most 
köztünk élő fiataloknak harminc-
milliárd forint megtakarítása van 
a különböző bankokban, takaré-
kokban, pénztárakban.

Igen tanulságos volt a meg-
szólított gyermekek beszámoló-
ja arra a kérdésre, hogy mióta 
van bankszámlájuk. Egyikük azt 
felelte, a születése óta. A másik 
azt, hogy pár éve takarékosko-
dik. Voltak, akik úgy feleltek, 

hogy néhány hónapja vagy nem 
régiben nyitottak bankszámlát. 
A „Miből teszel félre?” kérdésre 
ugyancsak változatosak voltak a 
válaszok. Volt, aki a heti ötszáz 
forintnyi zsebpénzének nagyobb 
részét fizeti be a bankszámlájára, 
mások az uzsonnára vagy tízórai-
ra és egyéb célra kért zsebpénzből 
tesznek félre. A „Mire gyűjtesz?” 
kérdésre adott válaszok közül áll-
jon itt kettő. Az egyik, egy fiú: 
– Régóta szeretnék egy biciklit, 
de még nincs rá együtt a pénz 
a bankszámlámon. A másik, egy 
kislány: Nagyon szeretnék egye-
temi diplomát szerezni, ha ennek 
eljön az ideje. A diploma meg-
szerzése sok pénzbe kerül. 

Szerintem országos mozga-
lommá kellene fejleszteni ezt a 
„Fiatalok bankszámlája” kezde-
ményezést. Jómagam a Horthy-
rendszer szegény és sivár, kilá-
tástalan viszonyai között nőttem 
fel. Éppen ezért indították el az 
akkori Kultuszminisztériumból 
– mégpedig felülről sugalmaz-
va – a Diákkaptár mozgalmat, 
amelynek félretett filléreit a 
takarékos diákok élvezték az 
év végén. Ugyanezt célozta a 
szegény közösséget felemelő, 
az ország valamennyi közép-
iskolájában működő Segítő 
Egyesület. Évkezdetkor minden 
tanuló felajánlott egy összeget, 

amelyet havonta befizet ebbe a 
kasszába. Általában 8-10 fillér 
befizetését vállaltuk. Az egy év 
alatt összegyűlt összegből sok 
szegény sorsú társunk felöltöz-
hetett, cipőhöz, ruhához jutha-
tott. Ifjúkorom diáksága alatt 
– mivel nem volt „divatban” a 
bankszámla – a pesti lakásunk-
hoz közel, a Harminckettesek 
terén működő postahivatalban 
váltottam takarékbetétkönyvet. 
Amikorra összegyűlt a fillérekből 
egy pengő vagy egy pengő ötven 
fillér, akkor fogtam a betétköny-
vet, és bementem vele a postára. 
Igaz ugyan, hogy az évi kamat 
a száz pengőre két pengő ötven 
fillér volt, de bizony, a „tőke” 
összegyűlt, és ha keveset is, de 
kamatozott, mivel az infláció 
akkoriban ismeretlen volt.

Képzeljék, Kedves Olvasóim, a 
rádiós híradás hallatán, néhány 
nap óta családi agitációba kezd-
tem. Arra próbálom rávenni a 
már felnőtt, családos unokáimat, 
hogy – a jelenlegi – öt déduno-
kám részére nyissanak bank-
számlát, és minden hónapban 
növeljék egy bizonyos, akár vál-
tozó összeggel. Amikor már isko-
lába járnak és nagyobbak lesz-
nek, rájuk lehet bízni a számla 
kezelését. 

Unokáimat megkeresve, kije-
lentettem előttük, ha egy ilyen 
számlát megnyitnak, és a déd-
unokák javára befizetnek, akkor 
a második befizető én leszek.

 Bíró András

Takarék

Hogy javuljon a városházi közszolgáltatások minõsége 

Komplex szervezetfejlesztés

Szabolcs Mária: Követelmény a hivatali munka átláthatóságának, valamint az 
állampolgárok és a hivatal alkalmazottainak a jogbiztonság megteremtése
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Új szervezési-mûködési kultúra
Megkezdődött az Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalának 
komplex szervezetfejlesztése 
című, az ÁROP – 3.1/b pályá-
zattal megvalósuló projekt meg-
valósítása, amelynek legfőbb  
célja a település lakóinak jobb 
kiszolgálása, a polgármesteri 
hivatalban zajló „szolgáltató 
közigazgatás” átláthatóbbá téte-
le és az ügyintézők munkájának 
a könnyítése – jelentette ki T. 
Mészáros András polgármester 
a Polgárok Házában megtartott 
összapparátusi értekezleten. 
Szabolcs Mária jegyző elmond-
ta, hogy ezek a célok összhang-
ban vannak az Államreform 
Operatív Program kiemelt cél-
jaival, amelyek között szerepel 
a közigazgatási kultúraváltás 
elősegítése, a magasabb szín-
vonalú szolgáltatás nyújtására 
képes, képzett közigazgatási 
állomány megerősítése.

E célokat a nyertes pályázat-
tal négy területen kívánják elér-
ni: irányítási rendszer fejlesz-
tése; közszolgálati folyamatok 
fejlesztése; a belső együttmű-
ködés és kommunikáció fej-
lesztése; valamint a kapcsolódó 
informatikai alkalmazások fej-
lesztése.

A négy területen – közbe-
szerzési eljárással kiválasztott 

– külső szakértői szervezetek 
közreműködésével történik 
meg a helyzetértékelésen ala-
puló javaslattétel, majd a pro-
jekt zárásával az alkalmazások 
bevezetése.

Szabolcs Mária jegyző sze-
rint a polgármesteri hivatal és 
az érdi polgárok érdeke, hogy 
sikeresen megvalósuljon a pro-
jekt, amely ugyan többletmun-
kát jelent a kezdeti időben, de 
mindez minőségi javulást ered-
ményez hosszabb távon.

Kormány Tamás, a minőség-

irányítással foglalkozó Controll 
Holding Zrt. vezérigazgatója a 
projekt megnyitójában jelezte, 
hogy munkatársai segítségével 
– a pályázat adta lehetőséggel 
– átvilágítják a polgármesteri 
hivatal szervezeti struktúráját, 
a munkafolyamatok egységes 
szemléletű szabályozottságának 
kialakításával javaslatot tesznek 
a minőségbiztosítási rendszer 
bevezetésére. Az irányítási 
rendszer fejlesztését belső kép-
zéssel is erősítik.

 –papp–

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatalának komplex szervezetfejlesztése címû pro-
jekt megvalósulását az ÁROP-3.A.1/B pályázat teszi 
lehetõvé. A projekt az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul 
meg, és célja, hogy a kelet-európai térség országai-
ban is történjen meg a közigazgatásban a minõségi 
összehangolás, mert csak így valósítható meg, hogy 
a közigazgatási rendszer ugyanazon a színvonalon 
mûködjön valamennyi európai uniós országban – 
mondta Érd megyei jogú város jegyzõje.

Az a cél, hogy szolgáltató közigazgatás jöjjön létre


